
 

 

Zitting Gemeenteraad van 24 juni 2008 

 
AANWEZIG: 

Jean-Pierre De Clercq, Burgemeester-Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Schepen-
Voorzitter - Luc Vandekerckhove, Marcel Dendauw, Marie-Thérèse Lapeere, Yves 
Vercruysse, Eric D'Hoop, Geert Verstraete, Schepenen - Herman De Witte, Wilfried 
Vanacker, Ludwig Pillen, Marnick Goossens, Hilde Vankeirsbilck, Ann Defour, Robrecht 
Kindt, Kurt Windels, Francky Demaeght, Jan Defreyne, Georges Barbary, Els Leysen, 
Martine Verhamme, Werner Blondeel, Raadsleden - ir. Dominik Ronse, 
Gemeentesecretaris 

 

 
De heer Voorzitter wijst erop dat op vandaag een 24-urenstaking van het gemeentepersoneel aan 
de gang is. Hij geeft het woord aan de heer Gemeentesecretaris die volgende verklaring doet. 
 
Naar aanleiding van de 24-urenstaking die de vakbonden van het personeel van de lokale besturen 
vandaag houden wens ik volgende mededeling te doen. 
Als gemeentesecretaris en hoofd van het personeel kan ik me voor 100% aansluiten bij deze 
vakbondsactie. De vraag naar een koopkrachtverhoging boven op de index vind ik persoonlijk 
gerechtvaardigd. Immers, het recente verleden heeft bewezen dat ook in andere sectoren (zowel 
privé als publiek) dergelijke acties tot resultaat leiden. Daardoor komt de algemene loonspanning 
tussen de openbare en de privé-sector enerzijds en de lokale publieke sector en andere 
overheidssectoren (Vlaams gewest, politie, …) anderzijds, verder onder druk. 
De kerntaak van lokale besturen is dienstverlening. Gekwalificeerd en gemotiveerd personeel is 
daarbij een voorname succesfactor. Een marktconform loon is daarbij van cruciaal belang. 
 
Waar ik als gemeentesecretaris wel een probleem mee heb, is dat de vakbonden bij hun 
communicatie rond de stakingsaanzegging en bij acties onwaarheden vertellen. Het is dus niet zo 
en ik wens dit te benadrukken, dat er voor de decretale graden, de secretaris en de financieel 
beheerder, een loonsverhoging van 3,5 tot 7% zou voorzien zijn. Op dat vlak werd bij de 
onderhandelingen nog geen enkel ernstig voorstel gedaan, laat staan dat er een beslissing zou 
genomen zijn. 
De onderhandelingen over een aanpassing van de wedde van de gemeentesecretaris zijn daarbij, 
ondertussen, een verre uitloper van het tot stand komen van het gemeentedecreet. Het 
gemeentedecreet zorgde enerzijds voor de secretaris voor een aanzienlijk taaklastverzwaring (waar 
de gemeentewet expliciet 15 opdrachten aan de secretaris toewees, is dat in het gemeentedecreet 
verhoogd tot meer dan 60). Anderzijds zijn ook de bevoegdheden en de daarmee gepaard gaande 
beroepsaansprakelijkheden verhoogd (als gevolg daarvan verhoogde Ethias de premie voor de 
verzekering beroepsaansprakelijkheid van de secretaris met 125%). 
De Federatie van Gemeentesecretarissen vraagt daarom al sinds april 2006 loon naar werken en 
om die reden is de dubbelzinnige communicatie van de vakbonden ons in het verkeerde keelgat 
geschoten. 
In de hoop met deze verklaring een aantal zaken te hebben rechtgezet, wens ik de gemeenteraad 
alvast op voorhand te danken voor de steun die de decretale graden broodnodig hebben bij deze 
aangelegenheid. 
 
De Voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn bij het vorig verslag. 
De heer K. Windels, raadslid, wijst erop dat de fractie van de Brug bij punt niet wenste deel te 
nemen aan de stemming over dat punt aangezien niet werd ingegaan op de vraag dit punt te 
verdagen aangezien, volgens hen, de stukken bij het punt niet volledig waren. 
Op basis van deze opmerking zal het verslag worden rechtgezet. 
Verder wordt het verslag zonder bijkomende opmerkingen goedgekeurd. 
 



 

 

OPENBARE ZITTING 

ALGEMEEN 

Verkiezing van 1 raadslid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingevolge het 
ontslag van de heer Koen Geldof, zonder opvolgers 

De Raad, 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn; 

Gelet op de wet van 8 juli 1976 en het decreet van 7 juli 2006, betreffende de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid art. 17; 

Gelet op het ontslag van de heer Koen Geldof van 31 mei 2008, ingediend op 4 juni 
2008 bij de heer Burgemeester; 

Overwegende dat de heer Koen Geldof voorgedragen werd door middel van de 
voordrachtsakte van de partij ‘De Brug’ en overwegende dat hij geen opvolger meer heeft; 

Gelet op de voordrachtsakte, ondertekend door de huidige gemeenteraadsleden van de 
partij ‘De Brug’, ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakten en de verkiezing van de 
leden van de raden voor maatschappelijk welzijn waarvan de gewaarmerkte afschriften als bijlagen 
bij dit proces-verbaal gevoegd blijven; 

Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de heer Dirk Debaere vervuld 
zijn; 

Overwegende dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden voor mevrouw Carla Pillen vervuld 
zijn; 

Overwegende dat door de heer K. Windels van de Brug de geheime stemming wordt 
gevraagd over deze aangelegenheid; 

 
Gelet op deze vraag beslist de Voorzitter de behandeling van dit punt voorlopig op te schorten tot 
aan het einde van de openbare zitting, zodat de heer Gemeentesecretaris in de gelegenheid wordt 
gesteld de nodige stembiljetten op te maken; 
 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 

    2   Gaselwest – Algemene vergadering van 27 juni 2008- kennisname agenda en 
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger 

De Raad, 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en 
gas deelneemt aan de intercommunale vereniging “Intercommunale maatschappij voor gas en 
elektriciteit van het westen”, afgekort tot GASELWEST; 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 mei 2008 wordt 
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van 
gaselwest op 27 juni 2008 om 11u00 in Waregem, Waregem Expo, Zuiderlaan 20; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat tegelijkertijd aan de gemeente 
overgemaakt werd; 

Gelet op de door de raad van bestuur van 25 april 2008 vastgelegde agenda van 
voormelde algemene vergadering; 

1. Verslagen van de Raad van Bestuur, het College van Commissarissen en van de 
Commissaris-IBR over het boekjaar 2007; 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2007; 
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en de 

Commissaris-IBR met betrekking tot het boekjaar 2007; 
4. Statutaire benoemingen. 

Gelet op het feit dat in de intercommunale vereniging de jaarrekeningen vastgesteld 
worden door de algemene vergadering in de loop van het eerste semester van het volgende 



 

 

boekjaar aan de hand van het verslag van de raad van bestuur, het verslag van het college van 
commissarissen en het verslag van de commissaris-IBR; 

Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de 
agenda van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering); 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen, 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van GASELWEST van 27 juni 2008. 

artikel 2: de vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene 
vergadering tevens jaarvergadering van GASELWEST op 27 juni 2008, op te dragen 
hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden inzake voormelde artikelen. 

artikel 3: het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
intercommunale vereniging GASELWEST, ter attentie van het secretariaat, p/a 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

 
    3   Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ 

De Raad, 
Overwegende dat het project ‘Stad-Land-schap’ de samenwerking beoogt van de 

Provincie West-Vlaanderen en 9 gemeenten (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, 
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden); dat ook andere publieke en private actoren 
gevraagd zullen worden mee te werken aan dit project; 

Overwegende dat het een vernieuwend pilootproject is dat vooral activiteiten 
ontwikkelt, zowel in kernen als in buitengebied, die voor de lokale bewoners de verbondenheid 
tussen stad en platteland versterken; 

Overwegende dat het project ‘Stad-Land-schap’ bijkomende mogelijkheden en 
impulsen wil creëren die de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit in het 
betrokken gebied moeten verhogen; dat hierdoor de inwoners van dit meer verstedelijkt gebied 
enerzijds in het gebied blijven wonen en anderzijds natuur en recreatie in eigen streek kunnen 
beleven; 

Overwegende dat de samenwerking zou moeten leiden tot een efficiëntere besteding 
van publieke en private middelen; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 3 jaar (van 1 
juli 2007 tot 30 juni 2011) en de jaarlijkse bijdrage voor de gemeenten is vastgesteld op 0,20 € 
per inwoner; dat de Provincie West-Vlaanderen jaarlijks € 50. 000 zal inbrengen; 

Gelet op de principebeslissing tot toetreding genomen door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 7 maart 2008; 

Overwegende dat 2.120,00 euro werd ingeschreven op art. 930/733-51 van het 
budget 2008; 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’, toegevoegd 
als bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst ‘Stad-Land-schap’ wordt 
goedgekeurd. 
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
 
Tussen: 
 
Enerzijds  
 
De Provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Jan Durnez, 
gedeputeerde, en de heer Hilaire Ost, provinciegriffier, in uitvoering van de beslissing 
van de Deputatie van  
 
Anderzijds  
 
De gemeente Ardooie, vertegenwoordigd door Karlos Callens, burgemeester, en 
Dominiek Pillaert, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van  
 
De gemeente Hooglede, vertegenwoordigd door Jozef Lokere, burgemeester, en Rik 
Dekens, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van  
 
De gemeente Ingelmunster, vertegenwoordigd door Jean-Pierre De Clercq, 
burgemeester, en ir. Dominik Ronse, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de 
gemeenteraad van 24 juni 2008. 
 
De stad Izegem, vertegenwoordigd door Gerda Mylle, burgemeester, en Anton Jacobus, 
secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van  
 
De gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door Bart Dochy, burgemeester, en Geert 
Demeyere, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 
 
De gemeente Lichtervelde, vertegenwoordigd door Ria Pattyn, burgemeester, en Ivan 
Vandenbussche, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 
 
De gemeente Moorslede, vertegenwoordigd door Walter Ghekiere, burgemeester, en 
Kristof Vander Stichele, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad 
van 
 
De stad Roeselare vertegenwoordigd door Luc Martens, burgemeester, en Johan 
Leenknecht, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 
 
De gemeente Staden vertegenwoordigd door Josiane Lowie, burgemeester, en Johan 
Debaene, secretaris, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 
 
Wordt overeengekomen wat hierna volgt. 
 
Hoofdstuk 1: Voorwerp van de overeenkomst 
 
Artikel 1: 
 
Deze overeenkomst legt de afspraken vast tussen de Provincie West-Vlaanderen en de 
gemeenten Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, 
Moorslede, Roeselare en Staden bij de oprichting van het samenwerkingsverband Stad-
Land-schap regio Roeselare. In overleg met alle partners wordt een specifiekere naam en 
eventueel logo met baseline voor het Stad-Land-schap gezocht. 
 
Artikel 2: 
 
Het Stad-Land-schap verenigt verschillende overheden, elk met hun eigen kerntaken in 
de natuur- en landschapssfeer. Het steunt op gezamenlijk en complementair werken. In 
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deze context erkennen de Provincie en de gemeenten het Stad-Land-schap als platform 
voor afstemming van het provinciebeleid, gemeentelijk beleid én andere 
overheidsinitiatieven. 
Het Stad-Land-schap streeft ook partnerschappen na met andere publieke en private 
actoren in de regio die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van het Stad-
Land-schap. 
 
Er wordt alvast samengewerkt met volgende partners: 

• Vlaams Gewest  
• het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘TERF’ 
• wvi 
• Westtoer 
• RESOC 
• Katho, kenniscentrum groenmanagement 
• private partners 

 
Het  Stad-Land-schap zal ervoor ijveren dat ook Vlaanderen structurele middelen 
beschikbaar zou stellen voor dit samenwerkingsverband. 
 
Het Stad-Land-schap wil ook een forum aanbieden waar de verschillende partners hun 
beleid en acties op elkaar kunnen afstemmen. 
 
Hoofdstuk 2: Duur van de overeenkomst 
 
Artikel 3:  
 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar. Ze gaat in op 1 juli 2008 
en eindigt op 30 juni 2011. 
 
Hoofdstuk 3: Doelstellingen en taken van het Stad-Land-schap 
 
Artikel 4: Doelstelling 
 
Het  Stad-Land-schap wil bijkomende mogelijkheden en impulsen creëren die de 
leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit in de regio verhogen. Dit 
moet er toe leiden dat de inwoners van deze verstedelijkte gebieden enerzijds in het 
gebied blijven wonen en anderzijds natuur en recreatie (en de hieraan indirect verbonden 
recreatieve consumptie) in eigen streek kunnen beleven. Het concept gaat uit van 
samenwerking wat zou moeten leiden tot een efficiëntere besteding van publieke en 
eventueel private middelen. 
 
Het Stad-Land-schap ontwikkelt activiteiten die voor de lokale bewoners de 
verbondenheid tussen stad en platteland versterken. 
De troeven van het platteland liggen voor de stedeling in rust, stilte, recreatie, 
biodiversiteit, natuurbeleving, landschap, erfgoed, … 
Dé troef van de stad ligt voor de plattelandsbewoner in zijn centrumfunctie, op alle 
mogelijke manieren. 
 
Artikel 5: Taken 
 
Mogelijke opdrachten voor het Stad-Land-schap (niet limitatief) zijn: 
 
1) Met betrekking tot landschap: 

a) De opmaak van een groen netwerk voor het Stad-Land-schap met bijzondere 
aandacht voor de relatie tussen stedelijk gebied en platteland door het uittekenen 
van landschappelijk/recreatieve verbindingen tussen stad en platteland. 

b) Het actief werken aan landschapsontwikkeling en –herstel door middel van 
interbestuurlijke projectmatige samenwerking en samenwerking met private 
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partners. Prioriteiten voor dergelijke acties liggen in de opwaardering van 
recreatieve routes en in natuurverbindingsgebieden. 
 

2) Met betrekking tot natuur: 
a) De inventarisatie van natuur- en landschapswaarden, in de eerste plaats met het 

oog op eigen taakstellingen en projecten; 
b) Gezamenlijke afstemming/samenwerking rond (innovatief) groenbeheer. 
c) Het werken rond soortenbescherming voor bedreigde soorten van stad en 

platteland. 
d) Opvolging van eventuele gemeentelijke subsidiedossiers (in het kader van de 

samenwerkingsovereenkomst of provinciale subsidiereglementen). 
e) Het ontwikkelen van acties in het kader van integraal waterbeheer. 

 
3) Met betrekking tot recreatie: 

a) voorbereidend onderzoek in functie van het streven naar een voldoende dens en 
kwalitatief groen-recreatief netwerk, in functie van lokale bewoners van het Stad-
Land-schap 

b) coördinatie van groenbeheer langsheen recreatieve netwerken. 
c) De organisatie van publieksactiviteiten die lokale aspecten van natuur, landschap 

en erfgoed in de kijker plaatsen. 
d) Het streven naar een ruime bekendmaking van alle mogelijke recreatieve 

mogelijkheden binnen het Stad-Land-schap. 
e) Het uitwerken van toeristisch-recreatieve producten in de educatieve sfeer, ten 

behoeve van de recreant. 
f) overleg en samenwerking met Westtoer. 

 
4) Met betrekking tot educatie: 

a) De organisatie van een aanbod van informatie, sensibilisatie en educatie inzake 
duurzaamheid, natuur en landschap, landbouw/voeding en erfgoed; 

b) Het uitwerken van educatieve campagnes; 
c) het leveren van een educatief geïnspireerde insteek bij projecten (inzake natuur- 

en landschap of recreatie); 
 

5) Met betrekking tot erfgoed (ruraal, cultureel, historisch, industrieel): 
a) Het uitwerken van voorstellen tot consolidatie; 
b) Het uitwerken van voorstellen tot ontsluiting/valorisatie; 

 
Het Stad-Land-schap zal binnen de mogelijkheden van het bestaande wettelijk kader 
tevens maximaal sociale tewerkstellingsinitiatieven betrekken in zijn projecten. 
 
Er wordt uitgegaan van bestaande planologische kaders en de toeristisch-recreatieve 
indeling van de provincie door Westtoer. 
 
Hoofdstuk 4: De werking 
 
Artikel 6: De planning 
 
De overeenkomst wordt geconcretiseerd in een jaarplanning. 
Jaarlijks wordt een jaarverslag met afrekening en jaarplan met begroting opgemaakt. 
Dit alles wordt opgemaakt in het najaar en voor goedkeuring voorgelegd in de loop van 
oktober aan de bevoegde bestuursorganen van de provincie en de gemeenten. 
Een eerste jaarplanning wordt tegen 1 oktober 2008 opgemaakt en voorgelegd aan de 
gemeenten en de provincie. 
Vanaf 2009 en in functie van de respectievelijke begrotingen van de partners, wordt de 
jaarplanning voor het volgende jaar in maart opgemaakt. 
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Artikel 7: Aansturing 
 
De aansturing gebeurt door een initiatiefgroep met een politieke en ambtelijke 
vertegenwoordiger van iedere gemeente en 3 politieke en 3 ambtelijke 
vertegenwoordigers van de provincie. 
De initiatiefgroep vergadert minimaal twee maal per jaar. 
De jaarplanning en begroting, jaarverslag en afrekening en de bijakten voor de projecten 
worden voorgelegd voor goedkeuring aan de bevoegde bestuursorganen van de provincie 
en de gemeenten. In onderlinge afspraak kunnen, op agenda of permanent, andere 
besturen of streekverenigingen aan de initiatiefgroep deelnemen. 
 
In het eerste werkjaar zal er overleg gepleegd worden met de partners en besturen die 
op termijn het Stad-Land-schap structureel of projectmatig zouden kunnen versterken. 
 
Naast de initiatiefgroep kunnen volgens de noodzaak ook specifieke (ambtelijke) 
werkgroepen opgestart worden. 
 
Hoofdstuk 5: Engagementen van de partijen 
 
Artikel 8: Engagementen Provincie 
 

 Een jaarlijkse structurele bijdrage van € 50.000 vanaf 2008; 
 Flankerend inzetten van het team gebiedswerking en medewerkers uit de 

provinciediensten en Westtoer; 
 Begeleiden/ eventueel co-financieren van gemeenten bij gemeentelijke projecten 

(bvb. subsidiedossiers); 
 Opzetten educatief netwerk en het uitwerken van gezamenlijke acties; 
 Zoeken naar een structurele bijdrage vanuit Vlaanderen; 
 Verder verkennen mogelijkheden voor het aantrekken van externe 

projectmiddelen; 
 

Artikel 9: Engagementen gemeenten 
 

 Akkoord om regionaal samen te werken en een inhoudelijke bijdrage te leveren 
bij gemeenschappelijke initiatieven. 

 Jaarlijkse financiële bijdrage: 20 eurocent per inwoner (samen ongeveer € 
30.000). De bijdrage voor de gemeenten wordt vastgesteld op basis van de 
bewonersaantallen van 1 januari 2006. 
Deze bijdrage wordt betaald binnen de 40 kalenderdagen na ontvangst van een 
schuldvordering van de provincie waarin de voorgenomen besteding van deze 
middelen is vermeld. 

 Elke gemeente engageert zich voor minstens 1 landschapsactie per jaar. 
 
Artikel 10: Besteding van de structurele middelen 
 
De beslissing over de inzet van deze middelen gebeurt gemeenschappelijk bij beslissing 
van de initiatiefgroep. In principe worden de structurele middelen ingezet voor volgende 
3 onderdelen van het programma: 
 

 Personeel 
De medewerker wordt door de Provincie West-Vlaanderen aangeworven. Deze 
medewerker van de gebiedsgerichte werking Midden-West-Vlaanderen van de 
Provincie heeft de expliciete opdracht om het Stad-Land-schap (actiegericht) op te 
starten in overleg en in samenwerking met de gemeenten. Zij/hij wordt 
gehuisvest in het streekhuis Midden-West-Vlaanderen. Zij/hij kan een beroep 
doen op het secretariaat van de gebiedswerking. 
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 Sensibilisatie en communicatie 
Het is belangrijk om de streekbewoners en de bezoekers te sensibiliseren en te 
betrekken bij de werking en zorg voor het Stad-Land-schap. Dit zal gebeuren door 
gebruik te maken van de verschillende communicatiemedia en de opmaak en 
verspreiding van een stad-land-schapskrant. 
 
 Evenementen in de verschillende gemeenten 

In elke gemeente zal in de loop van het project een “dorp” in de kijker gezet 
worden. 

 
Artikel 11: De uitvoering van gemeenschappelijke projecten 
 
Voor de uitvoering van gemeenschappelijke projecten, opgenomen in het jaarplan en 
waarvoor beide partijen financiële middelen inbrengen en waarvan één van beide partijen 
de uitvoering op zich neemt, worden – conform de wet op de overheidsopdrachten – de 
nodige afspraken gemaakt. Zo nodig wordt hiervoor een aparte overeenkomst 
afgesloten. 
Zij bevat per project de planning, de begroting en de afspraken in verband met de 
uitvoering en uitbetaling. 
 
Hoofdstuk 6: Wijzigingen  
 
Artikel 12: Wijzigingen aan de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst kan na onderling overleg en bij beslissing van de initiatiefgroep 
worden gewijzigd of aangevuld. 
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Opgemaakt te Roeselare, op    2008, in 10 exemplaren (1 exemplaar 
per partner). 
 
 
Namens de Provincie West-Vlaanderen, 
 
H. Ost.        Jan Durnez 

Patrick Van Gheluwe 
 
 
 
 
 
provinciegriffier       gedeputeerden 
 
 
 
Namens de gemeente Ardooie 
 
Dominiek Pillaert        Karlos Callens 
 
 
       
secretaris         burgemeester 
 
 
 
Namens de gemeente Hooglede 
 
Rik Dekens        Jozef Lokere 
 
 
 
secretaris  
         burgemeester 
 
 
 
 
 
Namens de gemeente Ledegem 
 
Geert Demeyere        Bart Dochy  
       
 
 
secretaris         burgemeester 
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Namens de gemeente Lichtervelde 
 
Ivan Vandenbussche       Ria Pattyn 
 
 
        
secretaris         burgemeester 
 
 
 
Namens de gemeente Ingelmunster 
 
ir. Dominik Ronse       Jean-Pierre De Clercq 
 
 
       
secretaris         burgemeester 
 
 
 
Namens de stad Izegem 
 
Anton Jacobus       Gerda Mylle  
      
 
 
secretaris         burgemeester 
 
 
Namens de gemeente Moorslede 
 
Kristof Vander Stichele      Walter Ghekiere 
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PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

    4   Formatie van het gemeentepersoneel – vaststelling wijziging 

De Raad, 
Gelet op art. 103 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 25 september 2007 tot vaststelling 
van de personeelsformatie na wijziging; 

Overwegende dat de personeelsformatie van het gemeentepersoneel werd vastgesteld 
als volgt: 

Gemeentepersoneel A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/financieel beheerder 1   

Bestuurssecretaris 1   

Administratief medewerker 7   

Stafmedewerker Communicatie (niv. A) (soc. Maribel) 1   

Stafmedewerker Financiën (niv. A)  1  

Stafmedewerker Personeel, OO en Archiefbeheer (niv. A) 1   

Deskundige netwerk- en IT-beheer 1   

Deskundige financiën 1   

Deskundige burgerzaken   1 

Deskundige RO   1 

Deskundige GIS 1   

Stedenbouwkundig- en duurzaamheidsambtenaar (niv. A) 1   

Administratief hoofdmedewerker  2  

Milieuambtenaar (niv. B) 1   

Industrieel Ingenieur 1   

Preventie-adviseur (niv. A) 1   

Deskundige werkleiding 1   

Technisch medewerker 3   

Technisch assistent 8   

Technisch beambte 7,5   

Diensthoofd Vrije Tijd (niv. A) 1   

Sportfunctionaris (niv. B) 1   

Jeugd- en Cultuurconsulent (niv. B) (contr.) (soc. Maribel) 1   

Sportpromotor (niv. C) (contr.)  1  

Sportpromotor (niv. B) (contr.)   1 

Animator (niv. C) (contr.) 1   

Busbegeleider (niv. E) (contr.) 1   

Bibliothecaris 1   

Bibliotheekassistent 2   

Collectieverzorger 1   



 

 

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen A B C 

Administratief medewerker (soc. Maribel) 1   

Animator (niv. C) (soc. Maribel) 1   

Technisch assistent (gesco) 3   

Technisch beambte (gesco) 13   

Kabinets- en fractiepersoneel A B C 

Kabinetsmedewerker (niv. A) 0,5   

Overwegende dat volgende wijzigingen in de formatie worden voorgesteld: 

Dienst grondgebied: 

Tengevolge van de nakende ontvoogding van de gemeente Ingelmunster op vlak van de verlening 
van stedenbouwkundige vergunningen, wordt de functie ter vervanging van een administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) niet langer geblokkeerd. Hierdoor kan na goedkeuring van de 
personeelsformatie meteen overgegaan worden tot de aanwerving van een deskundige ruimtelijke 
ordening (B1-B3/C4-C5). Daarnaast wordt een extra administratief medewerker voorzien, die wel 
geblokkeerd wordt door de uitdovende functie van administratief hoofdmedewerker, dit om de 
dienstverlening van de dienst grondgebied verder optimaal te laten verlopen na de ontvoogding. 
Deze wijzigingen werden reeds verrekend in het budget 2008. 

Dienst openbare werken en patrimonium: 

Ter ondersteuning van de industrieel ingenieur en in het kader van de dorpskernhernieuwing, 
wordt een deskundige technische diensten (B1-B3) voorzien. De wijzigingen voor de dienst 
openbare werken en patrimonium werden reeds verrekend in het budget 2008. 

Dienst vrije tijd: 

Er wordt een functie voorzien van bibliothecaris op niveau B1-B3 (na het recent doorschuiven van 
de bibliothecaris niveau B4-B5 naar diensthoofd). In cel ‘jeugd en cultuur’ wordt de functie van 
jeugd- en cultuurconsulent vervangen door de functie van cultuurconsulent (B1-B3); en dit in het 
kader van het instappen in het Cultuurdecreet. Voor de sportdienst wordt een extra sportpromotor 
in het contractueel kader voorzien (sociale maribel); de aanvraag hiervoor werd in mei 2008 
ingediend. Deze extra functie wordt voorzien om aan de toenemende werkdruk binnen de 
sportdienst een antwoord te kunnen bieden. Tenslotte, gelet op het belang van de administratieve 
ondersteuning binnen de dienst vrije tijd en gelet op de noodzaak van tenminste één 
sportpromotor binnen de cel ‘sport’, wordt de functie administratief medewerker en de bestaande 
functie sportpromotor overgebracht van het contractueel naar het statutair kader. Deze 
wijzigingen, met uitzondering van het al dan niet bekomen van een extra sportpromotor in het 
kader van de sociale maribel, werden verrekend in het budget 2008. Bij een eventuele toekenning 
van een sportpromotor in het kader van de sociale maribel, zal deze wijziging in de 
personeelsbegroting aan de raad worden voorgelegd naar aanleiding van de tweede 
budgetwijziging van 2008. 

Gelet op de goedkeuring van het budget voor het boekjaar 2008 in zitting van 29 
januari 2008; 

Gelet op het voorstel van de eerste wijziging van het budget voor het boekjaar 2008, 
voorgesteld aan de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2008, waar de ontbrekende middelen 
werden voorzien, waardoor de financiële haalbaarheid van de wijziging aan de personeelsformatie 
bevestigd is; 

Overwegende dat het begrotingsresultaat voor 2008 voldoende ruimte biedt om de 
niet ingerekende wijziging (sportpromotor sociale maribel), ten bedrage van ongeveer 1.500 euro, 
te financieren; 

Overwegende dat uit het meerjarig financieel beleidsplan kan afgeleid worden dat deze 
niet ingerekende wijziging ook in de toekomst financieel draagbaar blijft; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan het geldelijk statuut als gevolg van de 
wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan bijlage 2 (evaluatiecriteria) van het 
personeelsstatuut als gevolg van de wijzigingen in de formatie; 



 

 

Gelet op het ontwerp van wijzigingen aan de lijst van beoordelaars per dienst als 
gevolg van de wijzigingen in de formatie; 

Gelet op het advies van het Managementteam van 2 juni 2008; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 mei 
2008; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoger Overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 23 mei 2008; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja, twee onthoudingen en 7 stemmen nee 

artikel 1: De personeelsformatie van de gemeente Ingelmunster wordt vastgesteld, na 
wijziging, als volgt: 

Gemeentepersoneel A B C 

Secretaris 1   

Ontvanger/Financieel beheerder 1   

Communicatieambtenaar sociale maribel (A1a-A3a) 1   

Stafmedewerker financiën (A1a-A3a)  1  

Deskundige netwerk- en IT-beheer (B1-B3/C4-C5) 1   

Stafmedewerker personeel, OO en archief sociale maribel (A1a-A3a) 1   

Preventieadviseur (A1a-A3a) 1   

Bestuurssecretaris (A1a-A3a) 1   

Administratief hoofdmedewerker (C4-C5)  2  

Deskundige burgerzaken (B1-B3/C4-C5)   1 

Deskundige boekhouden (B1-B3) 1   

Administratief medewerker (C1-C3) 7  1 

Administratief medewerker sociale maribel (C1-C3) 1   

Stedenbouwkundig en duurzaamheidsambtenaar (A1a-A3a) 1   

Deskundige GIS (B1-B3) 1   

Deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3/C4-C5) 1   

Milieuambtenaar (B1-B3) 1   

Industrieel ingenieur (A1a-A3a) 1   

Deskundige technische diensten (B1-B3) 1   

Deskundige werkleiding (B1-B3/C4-C5) 1   

Technisch medewerker (C1-C3) 3   

Technisch assistent (D1-D3) 8   

Technisch beambte (E1-E3) 1   

Poetsvrouw (E1-E3) 6.5   

Busbegeleider (E1-E3) 1   

Diensthoofd vrije tijd (A1a-A3a) 1   

Bibliothecaris (B1-B3) 1   

Bibliotheekassistent (C1-C3) 1   

Collectieverzorger (D1-D3) 1   

Cultuurconsulent (B1-B3) 1   



 

 

Sportfunctionaris (B4-B5) 1   

Sportpromotor (B1-B3) 1   

Contractueel personeel tewerkstellingsmaatregelen A B C 

Technisch assistent gesubsidieerd contractueel (D1-D3) 3   

Technisch beambte gesubsidieerd contractueel (E1-E3) 13   

Jeugdanimator sociale maribel (C1-C3) 1   

Sportpromotor sociale maribel (B1-B3) 1   

Kabinets- en fractiepersoneel A B C 

Kabinetsmedewerker (A1a-A3a) 0.5   

artikel 2: De tabel van de nieuwe personeelsformatie bestaat uit een kolom A, B en C. De 
betrekkingen, vermeld in kolom B zijn uitdovend. Ze worden opgeheven bij 
afvloeiing van de titularis. Kolom C bevat de betrekkingen die geblokkeerd zijn door 
de personeelsleden van het uitdovend kader. Bij afvloeiing van een personeelslid 
dat een betrekking van kolom C blokkeert, wordt de betrekking toegevoegd aan 
kolom A. 

artikel 3: De bijlage ‘geldelijk statuut’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 1. 

artikel 4: De bijlage ‘evaluatiecriteria’ van het personeelsstatuut wordt gewijzigd zoals 
voorzien in bijlage 2. 

artikel 5: De lijst van beoordelaars per dienst wordt gewijzigd zoals voorzien in bijlage 3. 

 
    5   Organogram van de gemeentelijke diensten – vaststelling wijziging 

De Raad, 
Gelet op art. 75 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van heden waarin de gemeenteraad de formatie van het 
gemeentepersoneel, na wijziging, vaststelt; 

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur van de gemeentelijke 
diensten en de onderlinge gezagsverhoudingen aangeeft; 

Gelet op art. 96 van het Gemeentedecreet, dat aangeeft dat er in elke gemeente een 
Managementteam moet zijn; 

Overwegende dat het lidmaatschap van het Managementteam opgenomen moet 
worden in het organogram; 

Overwegende dat het organogram specifieke staffuncties onderscheidt die de 
gemeentesecretaris beleidsmatig ondersteunen voor die domeinen waartoe ze specifiek deskundig 
zijn; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

Overwegende dat de functies waarvoor een Belgische nationaliteit vereist is, 
opgenomen worden in het organogram; 

Overwegende dat volgende wijzigingen in het organogram worden voorgesteld: 

Algemene structuur: 

De stafmedewerkers worden uit de lijn gehaald, zodat hun ondersteunende rol t.o.v. het 
gemeentebestuur en alle verschillende diensten wordt benadrukt. 

Dienst administratie: 

De cel ‘ICT’ verdwijnt uit de dienst administratie aangezien deze cel bestaat uit twee 
stafmedewerkers. Door hen onder te brengen in de algemene structuur van het organogram, wordt 



 

 

hun ondersteunende rol t.o.v. het gemeentebestuur en alle andere diensten benadrukt (cf. supra). 
De cel ‘personeel en organisatieontwikkeling’ wordt vanaf nu cel ‘personeel’ genoemd, aangezien 
de stafmedewerker ook verdwijnt uit de lijnstructuur van de dienst administratie. In de cel 
‘financiën’ gebeurt hetzelfde: de stafmedewerker wordt uit de lijn gehaald. Tenslotte worden alle 
administratief medewerkers van de dienst administratie ondergebracht in één pool, zodat de 
polyvalente inzetbaarheid van deze medewerkers wordt benadrukt. In het kader van een optimale 
dienstverlening is het belangrijk dat deze medewerkers vlot in de verschillende cellen kunnen 
ingezet worden (bv. in het kader van opvangen afwezigheden, tijdelijke vervangingen, extra 
ondersteuning tijdens drukke momenten,…). 

Dienst grondgebied: 

Tengevolge van de nakende ontvoogding van de gemeente Ingelmunster op vlak van de verlening 
van stedenbouwkundige vergunningen, wordt de functie ter vervanging van een administratief 
hoofdmedewerker (C4-C5) niet langer geblokkeerd. Hierdoor kan na goedkeuring van dit 
organogram en bijhorende personeelsformatie meteen overgegaan worden tot de aanwerving van 
een deskundige ruimtelijke ordening (B1-B3/C4-C5). Daarnaast wordt een extra administratief 
medewerker voorzien, die wel geblokkeerd wordt door de uitdovende functie van administratief 
hoofdmedewerker, dit om de dienstverlening van de dienst grondgebied verder optimaal te laten 
verlopen na de ontvoogding. 

Dienst openbare werken en patrimonium: 

De preventieadviseur verdwijnt uit de dienst openbare werken en patrimonium en wordt als staflid 
ondergebracht in de algemene structuur van het organogram. Ter ondersteuning van de industrieel 
ingenieur en in het kader van de dorpskernhernieuwing, wordt een deskundige technische diensten 
(B1-B3) voorzien. De administratief medewerker wordt samen met de deskundige technische 
diensten als staffunctie voorzien in de dienst openbare werken en patrimonium. In de cel 
‘uitvoering’ worden een aantal functies verplaatst van de cel ‘groen & begraafplaatsen’ naar de cel 
‘openbare werken & patrimonium’ en vice versa; deze verplaatsingen in het organogram komen 
overeen met de huidige taakverdelingen binnen deze dienst. Aan de cel ‘onderhoud en toezicht’ 
worden de busbegeleiders toegevoegd, die vroeger de cel ‘begeleiding en toezicht’ vormden binnen 
de dienst vrije tijd. Op deze manier wordt het organogram vereenvoudigd: alle onderhoud- en 
toezichtfuncties worden nu gecentraliseerd binnen één dienst. 

Dienst vrije tijd: 

De cel ‘begeleiding en toezicht’ wordt verplaatst naar de dienst openbare werken en patrimonium 
(cf. supra). In de cel ‘bibliotheek’ wordt nu een functie voorzien van bibliothecaris op niveau B1-B3 
(na het recent doorschuiven van de bibliothecaris niveau B4-B5 naar diensthoofd), aangevuld met 
een bibliotheekassistent (C1-C3) en een collectieverzorger (D1-D3). In cel ‘jeugd en cultuur’ wordt 
de functie van jeugd- en cultuurconsulent vervangen door de functie van cultuurconsulent (B1-B3); 
en dit in het kader van het instappen in het Cultuurdecreet. De functie jeugdanimator blijft 
voorzien en kan in de toekomst eventueel uitgebreid worden tot jeugdconsulent (B1-B3); al dan 
niet via bevordering (dit is echter nog niet voorzien in de huidige organogram- en 
formatiewijziging). In de cel ‘sport’ wordt een extra sportpromotor in het contractueel kader 
voorzien (sociale maribel); de aanvraag hiervoor werd in mei 2008 ingediend. Deze extra functie 
wordt voorzien om aan de toenemende werkdruk binnen de sportdienst een antwoord te kunnen 
bieden. De functie administratief medewerker wordt onderaan het organogram geplaatst, dit om de 
ondersteunende rol t.o.v. de volledige dienst vrije tijd te benadrukken (cf. supra: polyvalente 
inzetbaarheid administratief personeel). Tenslotte, gelet op het belang van de administratieve 
ondersteuning binnen de dienst vrije tijd en gelet op de noodzaak van tenminste één 
sportpromotor binnen de cel ‘sport’, wordt de functie administratief medewerker en de bestaande 
functie sportpromotor overgebracht van het contractueel naar het statutair kader. 

Gelet op het advies van het Managementteam van 2 juni 2008; 

Gelet op het advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 28 mei 
2008; 

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoger Overlegcomité van de 
gemeente Ingelmunster van 23 mei 2008; 

Gelet op het ontwerp van organogram in bijlage; 

Gelet op de onthouding van het Vlaams Belang en de tegenstemmen van De Brug en 
de SP.a; 

BESLUIT: met 12 stemmen ja, 2 onthoudingen en 7 stemmen nee 



 

 

artikel 1: Het organogram van het gemeentepersoneel, toegevoegd als bijlage, wordt 
vastgesteld. 

 













 

 

POLITIE 

    6   Aanvulling bij het politiereglement voor het park en de vijver domein ter hoogte 
van de Serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ 

De Raad, 
Overwegende dat naar aanleiding van de heraanleg van het domein met park en vijver 

ter hoogte van de serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ een politiereglement werd 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 19 december 2006 om het gebruik van het 
gebied te ordenen, om de openbare rust te handhaven en om de veiligheid van de gebruikers te 
vrijwaren; 

Overwegende dat het domein eigendom is van de gemeente; 

Gelet op de overlast veroorzaakt door parkerende voertuigen; 

Overwegende dat het noodzakelijk is om duidelijkheid te scheppen in de 
verkeerssituatie; 

Gelet op de noodzaak om handhavend te kunnen optreden op het domein; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Bij punt 2 van het politiereglementvoor het park en de vijver ter hoogte van de 
serviceflats ‘De Ermitage’ en RVT ‘Maria’s Rustoord’ wordt het volgende 
toegevoegd: 
 
Er geldt een parkeerverbod op alle toegangswegen van het domein. 

 

BEGROTING 

    7   Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2007 

De Raad, 
Gelet op art. 96 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Overwegende dat het jaarverslag 2007 aan alle gemeenteraadsleden minstens zeven 
volle dagen op voorhand werd bezorgd; 

Gelet op de toelichting over de inhoud van het verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd. 

 
    8   Goedkeuring gemeenterekening voor het dienstjaar 2007 

De Raad, 

Gelet op de gemeenterekening voor het dienstjaar 2007, opgemaakt onder 
verantwoordelijkheid van Dhr. De Clercq Stefaan, Waarnemend Gemeenteontvanger; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement 
op de gemeentelijke comptabiliteit, ter vervanging van het besluit van de Regent van 1945; 

Overwegende dat deze hervorming in werking trad op 1 januari 1995; 

Aangezien er aldus, volgens de nieuwe boekhouding, gesproken wordt over drie 
resultaten, zijnde het begrotingsresultaat, het boekhoudkundig resultaat, welke blijken uit de 
synthesetabellen en het exploitatieresultaat, dat blijkt uit de resultatenrekening; dat er eveneens 
een aanpassing in de balans gebeurt; 

Gelet op de onthouding van de De Brug en de SP.a en de tegenstem van het Vlaams 
Belang; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 7 onthoudingen en 2 stemmen nee 



 

 

artikel 1: De rekening 2007 goed te keuren die samengesteld wordt als volgt: 

Synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening 

 GEWONE DIENST BUITENGEWONE 
DIENST 

1. Vastgestelde rechten ten voordele van 
de gemeente 

- Onverhaalbare en oninvorderbare 
bedragen 

14.404.785,94 

 

10.686,84 

4.938.977,36 

 = Netto-vastgestelde rechten 

 - Vastleggingen 

14.394.099,10 

11.277.448,93 

4.938.977,36 

4.565.638,43 

= BEGROTINGSRESULTAAT 3.116.650,17 373.338,93 

2. Netto-vastgestelde rechten 

- Aanrekeningen 

14.394.099,10 

11.249.720,71 

4.938.977,36 

2.544.006,73 

= BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT 3.144.378,39 2.394.970,63 

3. Vastleggingen 

 - Aanrekeningen 

11.277.488,93 

11.249.720,71 

4.565.638,43 

2.544.006,73 

= Over te dragen vastleggingen (Form. T) 27.728,22 2.021.631,70 

De resultatenrekening 
 

BATIG COURANT RESULTAAT 1.518.018,00 euro 

BATIG EXPLOITATIERESULTAAT 1.349.989,00 euro 

BATIG RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 1.424.147,00 euro 

 
De balans 
De balans op 31 december 2007 is sluitend met een totaal in ACTIVA en PASSIVA ten bedrage 
van 43.617.730,00 euro. 

 
    9   Goedkeuring begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2008 

De Raad, 

Gelet op art. 9 van het KB van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de nieuwe 
gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995; 

Overwegende dat de geraamde overschotten van de vorige dienstjaren vervangen 
werden door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken uit de dienstjaarrekening 2007 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2008; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

Gelet op de onthouding van de De Brug en de SP.a en de tegenstem van het Vlaams 
Belang; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 7 onthoudingen en 2 stemmen nee 

artikel 1: De begrotingswijziging 1 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te 
keuren: 



 

 

Gewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

10.215.500,00 

 

364.437,00 

341.574,00 

9.242.330,00 

3.116.650,00 

583.070,00 

275.000,00 

-973.170,00 

3.116.650,00 

218.633,00 

66.574,00 

Nieuwe uitkomst 10.238.363,00 12.667.050,00 2.428.687,00 

    

Buitengewone begroting Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. begroting 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

3.017.650,00 

 

962.285,00 

 

3.017.650,00 

373.338,00 

779.099,00 

190.152,00 

0,00 

373.338,00 

-183.186,00 

190.152,00 

Nieuwe uitkomst 3.979.935,00 3.979.935,00 0,00 

 

 

PATRIMONIUM – AANKOOP/VERKOOP 

   10   Goedkeuring akte van overdracht zonder beding van prijs van gronden gelegen in 
de Vierbundermolen met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 

De Raad, 
Overwegende dat het ingevolge de aanleg van de wijk Vierbunder noodzakelijk was 

een perceel grond over te dragen aan de gemeente door de eigenaar, om bij het openbaar domein 
(groenvoorziening) gevoegd te worden; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat deze overdracht gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor opname 
ervan in het openbaar domein, meer bepaald de groenzone; 

Gelet op het ontwerp van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming jegens Mevr. Geldhof Rosa, weduwe van wijlen de heer Vandecasteele 
Paul, Vierbunderstraat 1 te 8770 Ingelmunster van een perceel grond, gelegen in 
de Vierbundermolen, kadastraal bekend sectie D nummer 213 Z 5 met een 
oppervlakte van 1 a 10 ca, zonder beding van prijs, wordt goegekeurd. 

artikel 2: De inname wordt van openbaar nut verklaard, voor opname ervan in het openbaar 
domein van de gemeente. 

 
   11   Goedkeuring akten van overdracht zonder beding van prijs van gronden, gelegen 
nabij de Bollewerpstraat met het oog op de opname ervan in het openbaar domein 

De Raad, 
Overwegende dat het met het oog op de ontsluiting van achterliggende percelen, 

noodzakelijk is dat een zijweg van de Bollewerpstraat overgedragen wordt aan de gemeente 
Ingelmunster; 

Overwegende dat de overdracht gebeurt ten kosteloze titel; 

Overwegende dat de inneming gebeurt voor openbaar nut, namelijk voor opname 
ervan in het openbaar domein; 



 

 

Gelet op de ontwerpen van akte van overdracht van onroerende goederen, opgemaakt 
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen te Kortrijk; 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt op 20 april 2007, door beëdigde landmeter 
Lieven Huisman uit Ingelmunster; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het gemeentedecreet; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De inneming nummer 1, jegens de heer Vallaeys Daniël, Bollewerpstraat 157/B te 
Ingelmunster van een perceel grond, kadastraal bekend sectie B nummer 715C, 
met een oppervlakte van 1 a 94 ca, zonder beding van prijs wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De inneming nummer 2, jegens de heer en mevrouw Duyck-Banckaert Jean Pierre, 
Bollewerpstraat 157/A te Ingelmunster van een perceel grond, kadastraal bekend 
sectie B nummer 713D, met een oppervlakte van 1 a 86 ca, zonder beding van prijs 
wordt goedgekeurd. 

artikel 3: Beide verwervingen worden van openbaar nut verklaard, namelijk voor opname 
ervan in het openbaar domein van de gemeente. 

 
   12   Overdracht en verkoop van elektriciteits- en gasnetten in verkavelingen 

De Raad, 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 43, §2, 

12° ; 

Gelet op de wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op artikel 105 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening waarin opgenomen is dat de vergunningverlenende overheid, in casu de 
gemeente, lasten kan opleggen in het kader van het verlenen van een vergunning voor 
verkavelingen, groepsbouw, enz. en dat, meer bepaald, deze lasten kunnen inhouden dat de 
verkavelaar/bouwheer de eigendom van de nutsvoorzieningen gratis, vrij en onbelast aan de 
vergunningverlenende overheid, in casu de gemeente, overdraagt; 

Overwegende dat de gemeente vennoot is van de intercommunale Gaselwest, 
distributienetbeheerder; 

Overwegende dat Gaselwest via haar raad van bestuur, overeenkomstig artikel 39 van 
haar statuten, de reglementen vastlegt inzake onder meer de uitrusting van de 
verkavelingen/groepsbouw voor haar werkingsgebied; 

Overwegende dat het directiecomité van Gaselwest in zitting van 5 november 2004 de 
bestaande reglementering inzake verkavelingen en groepsbouw alsook appartementsgebouwen 
geactualiseerd heeft en eveneens haar goedkeuring gehecht heeft aan een ontwerp van 
overeenkomst met de gemeente met betrekking tot de toepassing van deze reglementering; 

Gelet op het bijgevoegd uittreksel uit de notulen van het directiecomité van 5 
november 2004 hieromtrent; 

Overwegende dat de in alinea 4 vermelde reglementering aldus voorziet dat de 
verkavelaar/bouwheer de eigendom van de installaties binnen privé- en industriële 
verkavelingen/groepsbouw om niet overdraagt aan de vergunningverlenende overheid, in casu de 
gemeente; 

Overwegende dat de distributienetbeheerder wenst dat de waarde van deze installaties 
toekomt aan de gemeente; 

Overwegende dat voor dit soort verkavelingen/groepsbouw vervolgens een 
eigendomsoverdracht gerealiseerd dient te worden van de gemeente naar de 
distributienetbeheerder, in casu Gaselwest, bij wijze van verkoop; 

Overwegende dat volgende verkavelingen kaderen in deze regeling: 
• Verkaveling JVD – Heidebloemstraat – nr. 1; 
• Verkaveling Immotel – Doelstraat – nr. 2; 
• Verkaveling Terra Nova Invest – Doelstraat – nr. 3; 



 

 

• Verkaveling Hyboma – Berkenstraat – nr. 4; 
• Verkaveling Huyghe – nr. 5; 

Overwegende dat de hoger vermelde verkavelingen met nrs. 1 tot en met 4 hun 
installaties elektriciteit, gas en openbare verlichting, aangelegd ter uitrusting van hun verkaveling 
om niet dienen over te dragen aan de gemeente; 

Overwegende dat hoger vermelde verkaveling met nr. 5 hun installaties elektriciteit, 
gas en openbare verlichting, aangelegd ter uitrusting van hun verkaveling niet om niet dienen over 
te dragen aan de gemeente daar deze, via het recht van natrekking, eigendom zijn van de 
gemeente daar deze netten zijn aangelegd op het openbaar domein; 

Overwegende dat de gemeente bijgevolg deze aldus in eigendom te 
verwerven/verworven elektriciteitsnetten, gasnetten en openbare verlichting kan verkopen aan 
Gaselwest; 

Overwegende dat Gaselwest deze aankoop wil realiseren tegen volgende prijs: 
• Verkaveling JVD – Heidebloemstraat – nr. 1: 2.840,00 euro; 
• Verkaveling Immotel – Doelstraat – nr. 2: 43.245,00 euro; 
• Verkaveling Terra Nova Invest – Doelstraat – nr. 3: 7.623,00 euro; 
• Verkaveling Hyboma – Berkenstraat – nr. 4: 2.870,00 euro; 
• Verkaveling Huyghe – nr. 5: 1.598,00 euro; 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de verkoop aan Gaselwest van 
de elektriciteitsnetten, openbare verlichtingsnetten en de gasnetten van voornoemde 
verkavelingen; 

Gelet op de voorliggende ontwerpen van authentieke akten tot overdracht van deze 
netten aan de gemeente; 

Gelet op de voorliggende ontwerpen van authentieke akten tot verkoop van deze 
netten aan Gaselwest; 

Overwegende dat de gemeente de gelden voor deze transacties reeds ontvangen heeft 
en ingeschreven op de rekening van het dienstjaar 2007; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Volgende installaties voor distributie en/of openbare verlichting te verkopen aan 
Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 KORTRIJK, volgens de voorwaarden 
gestipuleerd in de ontwerpen van authentieke akten: 

• Verkaveling JVD – Heidebloemstraat – nr. 1; 
• Verkaveling Immotel – Doelstraat – nr. 2; 
• Verkaveling Terra Nova Invest – Doelstraat – nr. 3; 
• Verkaveling Hyboma – Berkenstraat – nr. 4; 
• Verkaveling Huyghe – nr. 5; 

artikel 2: Huidige beslissing, samen met de authentieke akten, wordt overgemaakt aan 
Gaselwest, t.a.v. de heer Martin De Vos, President Kennedypark 12 te 8500 
KORTRIJK. 

 

OPENBARE WERKEN 

   13   Herinrichting van het centrum – stand van zaken 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het Centrum’; 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de Gemeenteraad; 

Gelet op het verslag van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Akte te nemen van de stand van zaken. 

 



 

 

LEEFMILIEU 

   14   Goedkeuring van de wijziging van het gemeentelijk reglement voor de subsidiëring 
van compostvaten, compostbakken en wormenbakken 

De Raad, 
Gelet op het subsidiereglement voor de subsidiëring van compostvaten, 

wormenbakken en compostbakken, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 
1995 en gewijzigd op 3 februari 1998, 4 december 2001, 19 november 2002 en 23 mei 2006; 

Overwegende dat door thuiscompostering de hoeveelheid restafval per inwoner sterk 
kan verminderd worden; dat thuiscompostering dus maximaal ondersteund dient te worden, zowel 
door de uitbouw van de compostmeesterwerking als door de aanbieding van betaalbare 
composteringssystemen aan de gezinnen; 

Overwegende dat de aankoopprijzen voor de compostvaten en compostbakken sterk 
gestegen zijn; dat het bijgevolg aangewezen is om het subsidiebedrag voor de compostvaten en 
compostbakken te verhogen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het gemeentelijk reglement als volgt te wijzigen: 

Gemeentelijk reglement voor de subsidiëring van compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken. 

Artikel 1 

Uitsluitend aan de inwoners van Ingelmunster worden compostvaten, wormenbakken en 
compostbakken te koop aangeboden, die worden besteld bij IVIO. 

Artikel 2 

Het gemeentebestuur verleent een toelage van: 

■ 12,00 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
compostvat 

■ 20,00 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
compostbak 

■ 6,50 euro op de door IVIO vastgestelde verkoopprijs bij de aankoop van een 
wormenbak 

Ieder gezin heeft slechts éénmaal recht op deze toelage per soort composteersysteem. Bij aankoop 
van meerdere recipiënten van dezelfde soort per gezin wordt vanaf een tweede recipiënt de 
volledige kostprijs aangerekend. 

Artikel 3 

Gezinnen die een composteersysteem aankopen verbinden zich er toe: 

- De plaats te vermelden waar het composteersysteem wordt geplaatst; 

- De controle van de ambtenaren van de gemeentelijke milieudienst toe te staan; 

- Het composteersysteem niet door te verkopen, te ruilen of af te staan aan een derde, tenzij 
men de volledige kostprijs terugbetaalt aan de gemeente. Dit bedrag moet ook worden 
terugbetaald als men binnen het jaar na de aankoop verhuist naar een andere gemeente. 

Artikel 4 

De gemeentelijke milieudienst wordt belast met de organisatie van de verdeling van de 
composteersystemen. 

 

BIBLIOTHEEK 

   15   Aanpassing dienstreglement 

De Raad, 
Gelet op het unaniem voorstel door de beheerraad van de openbare bibliotheek op 26 

mei 2008 om het dienstreglement bij te sturen; 



 

 

Gelet op het aangepaste reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het dienstreglement wordt aangepast. 

artikel 2: De wijzigingen gaan in vanaf 1 september 2008. 







 

 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

    1   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Francky Demaeght, raadslid, bij mail 
van 23 mei 2008 

Inrichten kleuteronderwijs 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer F. Demaeght, raadslid die het volgende toelicht. 

Naar aanleiding van de opstart van het gemeentelijk kleuteronderwijs  zullen de gevolgen in het 
onderwijslandschap van Ingelmunster niet uitblijven. Daarom de volgende vragen. 
Hoe zit het met de tewerkstelling? Hoe verliepen de afspraken met de andere onderwijsnetten? De 
werving van kleuters, gebeurt dit transparant? Wat is het kostenplaatje en hoe is dit begroot? Is er 
ruimte voorzien? Waarom geen flankerend onderwijs in de toekomst? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Naar aanleiding van de goedkeuring van dit dossier in de gemeenteraad van 29 januari 2008 werd 
reeds een ruime toelichting gegeven. Ik wil kort nog even bevestigen wat toen werd gezegd. 
Tewerkstelling; het aantal ambten wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs in functie van 
het aantal ingeschreven kleuters. Daar hebben wij tot op heden nog geen juist zicht op aangezien 
de inschrijvingen tijdens de verlofperiode nog doorlopen. 
Afspraken met de andere netten zijn inderdaad gebeurd. Er werd bovendien door de gemeente een 
gemeenschappelijke folder gemaakt met het onderwijsaanbod van alle netten in Ingelmunster. De 
intentie tot een nog meer doorgedreven samenwerking in de toekomst werd tijdens deze 
overlegmomenten met de inrichtende machten bovendien meermaals bevestigd. 
De werving van kleuters gebeurt transparant. Elk net zet zich elk jaar opnieuw in om de troeven 
van hun school via opendeurdagen, via schoolfeesten, via bezoeken aan ouders, enzovoort kenbaar 
te maken. Wij bieden als gemeente aan al deze initiatieven van welk net ook steeds de gevraagde 
logistieke steun. 
Wat het kostenplaatje betreft zijn alle uitgaven en ontvangsten voor het gewoon lager en 
kleuteronderwijs vervat in de functie 729 van het budget 2008 en de financiële meerjarenplanning 
die door deze raad in zitting van 29 jan 2008 werd goedgekeurd. U vindt alle bedragen terug vanaf 
de bladzijde 68 tot en met 75. 
Er is inderdaad ruimte voorzien, anders hadden wij dit initiatief vanwege het ministerie van 
onderwijs niet mogen nemen. 
Het dossier flankerend onderwijs zullen wij met veel aandacht overleggen met de betrokken 
instanties en ten gepaste tijde de nodige initiatieven voorstellen aan deze raad. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    2   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Robrecht Kindt, raadslid, bij mail van 
13 juni 2008 

Speelterrein Vierbunderwijk 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer R. Kindt, raadslid die het volgende toelicht. 

De Vierbunderwijk telt twee wijkspeelpleintjes: een bij het spaarbekken midden de wijk, een 
tweede aan het eind van de Loodgieterstraat. Dit speelpleintje maakte in juni 2001 het voorwerp 
uit van mijn allereerste toegevoegd punt op deze raad. Op aandringen van de buren kwam ik toen 
tussen om het plaatsen van vangnetten te vragen, zodat voetballen niet meer voortdurend bij de 
buren zouden terecht komen. Er werd op ingegaan en er werd een houten speeltuig geplaatst. 
Ondertussen zijn er heel wat jonge gezinnen bijgekomen rond dit speelpleintje en de vraag naar 
bijkomend speeltuig is dan ook reëel voor dit pleintje. Bij een beetje mooi weer zie je het jonge 
volkje er soms met zijn tienen of meer op dit ene speeltuig bezig, wat toch wel heel druk is. DE 



 

 

BRUG wil deze terechte vraag van de jonge gezinnen uit de buurt graag steunen en ze hierbij 
openlijk stellen aan het schepencollege. 
Een vraag die we minder steunen is deze naar het aanbrengen van een zandbak op het pleintje. 
Niet alle hondeneigenaars springen even zorgzaam om met wat hun viervoeter achterlaat. Sinds de 
meerderheid het in september 2003 niet opportuun vond om in te gaan op onze vraag naar 
hondentoiletten op de wijken laat het zich raden dat een dergelijke zandbak al vlug deze functie 
zou kunnen krijgen. Daarnaast is het ook niet aangewezen op een wijk waar zwerfkatten stilaan 
talrijker aan het worden zijn dan poezen met een thuis. 

DE BRUG meent dat een speelplein niet af is eenmaal er speeltuigen geplaatst zijn. Op de 
oorspronkelijke begroting voor dit jaar stonden 25.000 € ingeschreven voor speelpleinen, een niet 
onbelangrijke investering waar best voor gezorgd wordt. Speeltuig dat druk gebruikt wordt vraagt 
onderhoud. Zo is dat ene klimtuig op het pleintje aan de Loodgieterstraat voorzien van een mini-
klimmuur, waar je bovenaan veilig op het plateau kan klauteren, beschermd door twee 
zijsteuntjes. Het ene is weg, het andere hangt er slapjes bij. Onderhoud is dus nodig, en dat weet 
men bij het college blijkbaar ook, want op het pleintje staat een bord met de vraag om problemen 
te melden bij de jeugddienst. Met als contactpersoon iemand die al lang niet meer op deze dienst 
werkt, en ondertussen voor het ICT-park van de gemeente is gaan zorgen. Het maakt duidelijk dat 
zo’n wijkspeelpleintje niet echt van nabij en doeltreffend opgevolgd wordt. 
Daarnaast zijn wijken levende gemeenschappen, waar gezinnen en jeugd evolueren. Collega 
Vanacker kwam op deze raad indertijd terecht tussen rond het voetbalveldje op de Hoevewijk, dat 
ondertussen een andere bestemming en inrichting kreeg. Ook op de Vierbunderwijk heb je 
ondertussen verschillende generaties jeugd gekregen, van spelende kinderen tot oudere tieners. En 
dat maakt de zaken er niet eenvoudiger op: kinderen willen spelen, terwijl oudere tieners dringend 
willen bijpraten op en rond die speeltuigen uit hun kinderjaren. Het zorgt voor ongenoegen bij de 
groep die niet op het speelpleintje terecht kan, en dat kan je niet van achter een bureau op een 
centrale dienst oplossen. Net zo min als achtergelaten blikjes, zwerfvuil, graffiti of andere (vaak 
kleine) overlast waar ik hier niet wil op ingaan. 

DE BRUG meent dan ook dat de opvolging van de wijkspeelpleintjes het best kan gebeuren door 
iemand uit de wijk zelf. Door iemand die er elke dag een discreet oogje kan op houden, die de 
kinderen kennen en weten wonen, die een hart heeft voor zowel de noden van kinderen als van 
oudere tieners, die zoekt naar oplossingen en niet naar conflicten, en die kinderen en jongeren met 
een waar nodig verzoenend woord kan benaderen. Een beetje zoals meter of peter dat kunnen 
doen binnen een familie, en daarom vinden we dit woord eigenlijk niet slecht gekozen. 
Deze meter of peter staat dus in de eerste lijn om de opvolging van een wijkspeelpleintje te 
verzekeren. In begeleiding, niet in bestraffing. Indien hij het nodig acht kan hij tussenpersoon zijn 
tussen de jonge gebruikers van het pleintje enerzijds en de jeugddienst of de wijkagent anderzijds. 
Vanuit hun officieel statuut beschikken deze wellicht wel over bijkomende argumenten om een 
goede werking van deze wijkspeelpleintjes te verzekeren. 
DE BRUG wil er dan ook graag op aandringen bij het schepencollege om voor elk wijkspeelpleintje 
een dergelijke peter of meter te zoeken. Het kan een heel waardevolle vorm van vrijwilligerswerk 
in de eigen buurt zijn, een vorm van “GOEDE BUURT”-schap waar, menen wij, dus wel degelijk een 
nood aan bestaat. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij zullen uw beide vragen met veel aandacht onderzoeken en de haalbaarheid ervan bekijken. 
Wat het peter- of meterschap betreft leeft het idee sinds enkele jaren bij de technische dienst om 
zelfs iets gelijkaardigs te doen met de straten in onze gemeente. Uw motivatie van peter- en 
meterschap voor speelpleintjes is gelijklopend en sluit hierbij perfect aan. We zullen zien hoe we 
dit verder zullen uitwerken. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    3   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2008 

Motorvriendelijke gemeente 



 

 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid die het volgende toelicht. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 verspreidde de Motorcycle Action 
Group (MAG), een vereniging van meer dan 7 000 motorrijders die voor de landelijke overheden 
zo’n beetje het aanspreekpunt van de motorrijders vormt, zijn zogenaamde “Charter voor 
Motorvriendelijke Infrastructuur” bij de gemeentebesturen. Bedoeling was dat de 
gemeentebesturen zich door het ondertekenen van dat charter zouden engageren om bij de aanleg 
of heraanleg van wegen ook rekening te houden met motorrijders, die toch een aantal bijzondere 
problemen ontmoeten. Bijzondere aandachtspunten in het charter zijn dan ook parkeerplaatsen 
voor motoren, wegmarkeringen, stroefheid van het wegdek, obstakels op of naast de rijweg, 
zichtbeperkende elementen, materiaalkeuze voor de bestrating, rijbaankussens en 
verkeersremmers, schampblokken, piramideblokken en biggenruggen, en het onderhoud van de 
wegen. Een aantal gemeenten ondertekenden dit charter – in Vlaanderen een veertigtal –, andere 
gingen gesprekken aan met de MAG. Nog andere (waaronder Ingelmunster) vonden het kennelijk 
niet de moeite zelfs maar een antwoord op de brief van de MAG te formuleren. Het Vlaams Belang 
kan zich helemaal achter de vragen van de motorrijders scharen Een verkeersinfrastructuur dient 
vriendelijk te zijn voor álle weggebruikers. 
Hierbij stellen we ons volgende vragen. Waarom heeft Ingelmunster dit charter niet ondertekend? 
Zullen eerstdaags stappen ondernomen worden om dit charter alsnog te ondertekenen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

We stellen met u vast dat 268 gemeenten dit charter niet ondertekend hebben, maar dit betekent 
niet dat deze gemeenten geen oog zouden hebben voor de specifieke veiligheidsproblemen van 
motorrijders. Integendeel. Ook in Ingelmunster hebben wij, samen met het betrokken 
studiebureau en met de politiediensten, steeds de zorg dat verkeersinfrastructuur vriendelijk en 
aangepast moet zijn voor alle weggebruikers, ook dus voor motorrijders. Ingelmunster meende 
geen charter te moeten ondertekenen voor aandachtspunten die al geruime tijd weerhouden zijn in 
onze aanpak van de verkeersproblematiek en van wegeniswerken. Wij zullen dus eerstdaags geen 
stappen zetten om dit charter te ondertekenen maar staan steeds open voor suggesties die ons 
gegeven worden, ook door de Belangengroep Motorcycle Action Group. Het gaat hier immers 
ongetwijfeld over deskundigen die in het bijzonder oog hebben voor de specifieke 
veiligheidsproblemen van onze motorrijders. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    4   Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2008 

Criminaliteit in de politiezone Midow 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid die het volgende toelicht. 

‘Het Nieuwsblad’ heeft een heel dossier over veiligheid opgesteld. Deze krant heeft alle politiezones 
naar cijfers over de criminaliteit gevraagd en de verkregen informatie per provincie samengebracht 
met overzichtskaartjes over inbraken in auto’s, diefstallen met geweld en woninginbraken. Deze 
informatie, die is bezorgd door de politiezones, geeft ons dan ook een goede basis om de veiligheid 
in onze gemeente onder de loep te nemen en te vergelijken met omliggende gemeenten en 
politiezones. Alle cijfers voor Ingelmunster op een rijtje: 

• Autodiefstallen: 2 
• Auto-inbraken: 7 
• Fietsdiefstallen: 49 
• Woninginbraken: 14 
• Pogingen woninginbraken: 7 
• Andere inbraken (bedrijven, winkels...): 15 
• Gewapende overvallen: 1 
• Zedendelicten: 1 
• Vandalisme: 54 



 

 

• Drugsdelicten: 16 
• Brandstichtingen: 3 

In dit lijstje vallen dus vooral de cijfers m.b.t. fietsdiefstallen, diefstallen, vandalisme en 
drugsdelicten op. In het verleden hebben we dit al verschillende keren aangekaart op de 
gemeenteraad maar toen kregen we steeds te horen dat onze politiezone goed werk verricht. 
Uiteraard spreken we dit niet tegen maar we hadden graag dat onze burgemeester volgende eisen 
voorlegt aan politiezone MIDOW. 

• Nog meer sensibiliseringsacties tegen diefstal. 
• Hardere aanpak van vandalisme en drugdealers. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij blijven erbij dat onze politiediensten goed werk verrichten en alles in het werk stellen om de 
overlast als gevolg van de zaken die u noemt, maar ook met betrekking tot andere feiten, tot een 
minimum te beperken. Samen met de collega’s die in de politieraad zetelen hebben wij sinds jaren 
aandacht gevraagd voor deze feiten, die zowat elk jaar het hoogste aantal uitmaken van de 
criminaliteitscijfers in onze politiezone. Wij zullen verder aandacht vragen voor deze fenomenen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    5   Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2008 

Bevraging politiezone Midow 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbay, raadslid die het volgende toelicht. 

‘Het Nieuwsblad’ heeft naast een dossier over veiligheid in onze gemeente ook onze korpschef 
bevraagd over de klantvriendelijkheid van de politie. Uit die bevraging blijkt o.a. dat politiezone 
MIDOW geen nut ziet in Buurt Informatienetwerken, onze politiezone geen sensibiliseringsacties 
tegen gauwdieven voert, MIDOW geen aangepaste verhoorkamer voor kinderen heeft, onze 
politiezone er niet voor zorgt dat eenzelfde team dat de vaststellingen deed, ook op het bureau het 
dossier verder opvolgt en bereikbaar blijft voor het slachtoffer. Verder blijkt ook dat er in de 
wijkkantoren van zone MIDOW niet altijd een inspecteur aanwezig is voor aangiftes. 
Hierbij stellen we ons enkele vragen. Zal de burgemeester aandringen op een aangepaste 
verhoorkamer voor kinderen? Zal de burgemeester pleiten voor een gestructureerde opvolging van 
de vaststellingen, d.w.z. hetzelfde team dat de vaststellingen deed volgt het dossier op en houdt 
contact met het slachtoffer? Zal men pleiten voor een inspecteur in ieder wijkkantoor van 
politiezone MIDOW? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij zullen op alle domeinen van het veiligheidsbeleid onze inspanningen verder doorzetten. Ook op 
gebied van de opvang van kinderen en van slachtoffers van misdrijven worden bijzondere 
inspanningen geleverd, zowel door gespecialiseerd politiepersoneel met psycho-sociale opleiding, 
als door de korpsleiding samen met de politiemensen van de interventie, van de verkeersdienst, 
van de recherche en van de wijkwerking. In ieder wijkkantoor van de Midow-zone zijn een aantal 
inspecteurs werkzaam, 12 in totaal. In Ingelmunster is er tijdens de openingsuren van de 
gemeentelijke diensten voor het publiek ook steeds een inspecteur van de wijkpolitie aanwezig, 
behoudens bij onvoorziene omstandigheden die hun aanwezigheid op een andere plaats 
noodzakelijk maken. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 



 

 

    6   Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2008 

Energie-armen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid die het volgende toelicht. 

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt komen steeds meer mensen, de zogeheten 
'energiearmen' in de problemen door een te hoge energiefactuur.  
Graag hadden wij dan ook antwoord op volgende vragen. Wordt het OCMW Ingelmunster ook 
geconfronteerd met dit actuele fenomeen inzake bovenvermelde aangelegenheid? Zo ja,hoe groot 
is dit probleem in de gemeente Ingelmunster. In hoeveel dossiers van 'energiearmen' bemiddelt 
het Ingelmunsterse OCMW gemiddeld per maand? Wat is de evolutie van dit gemiddelde over de 
voorbije jaren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De sociale dienst van het OCMW wordt zoals in elke gemeente of stad ook geconfronteerd met het 
probleem dat u schetst. Niet alleen de vrijmaking van de energiemarkt maar ook de 
brandstofprijzen die een nooit geziene stijging van de uitgaven in veel gezinnen veroorzaken, zijn 
een aandachtspunt waarmee het OCMW wordt geconfronteerd. 

De heer G. Verstraete, schepen en voorzitter van het OCMW vult het volgende aan. 

Het is inderdaad een vaststelling dat de facturen van energie en water steeds zwaarder doorwegen 
op het budget. Een concrete becijfering van het aantal dossiers is moeilijk te maken omdat het 
probleem dikwijls verweven zit in een totale schuldenlast. We merking dit in het budgetbeheer. Het 
OCMW heeft daarin een begeleidende taak en we proberen preventief te werken door energiescans 
te laten uitvoeren bij een aantal mensen. Er worden tips gegeven voor besparingen door het 
gebruik van spaarlampen en andere maatregelen tot bezuiniging. 
Het meest confronterende is het aantal opladingen voor de budgetmeters voor elektriciteit. Iemand 
die gedropt wordt als klant bij een vrije leverancier, komt bij de sociale leverancier Eandis terecht 
en die werken vooral met budgetmeters. In 2006 waren er 208 opladingen, in 2007 281 en dit jaar 
zitten we al aan 191. 
Als laatste stap zien we de dossiers die voorkomen op de lokale adviescommissie voor energie. 
Daar waren er in 2007 91 dossiers voor gas en elektriciteit en 41 voor water (cijfers 2006: 78/21). 
De verwarmingstoelage voor mazout omvat een 20-tal dossiers. Dit is bijna het dubbele van vorig 
jaar, met dien verstande dat de inkomensgrens werd verhoogd. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    7   Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 16 juni 2008 

Grond-en regenwatergebruik 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer G. Barbary, raadslid die het volgende toelicht. 

De laatste jaren is het hergebruik van regenwater toegenomen vooral door de subsidies die 
hiervoor worden uitgereikt. Ook zijn er nog vele burgers die gebruikmaken van putwater voor hun 
huishoudelijke taken. Nochtans zijn aan deze twee manieren van wateraanwending volgens mij wel 
risico's verbonden omdat mijns inziens op geen enkele manier de kwaliteit van het water 
gecontroleerd wordt. 
Heeft uw bevoegde Schepen weet van het aantal gezinnen in Ingelmunster die gebruik maken van 
grondwater en van het aantal gezinnen die gebruikmaken van regenwater? Op welke manier wordt 
de kwaliteit van het grondwater alsook de kwaliteit van het regenwater aan controle onderworpen 
voor het gebruik ervan voor huishoudelijke activiteiten? 



 

 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het gemeentebestuur beschikt niet over een inventaris met betrekking tot het aantal gezinnen die 
gebruik maken van grond- en of regenwater. Wegens de hoge dekkingsgraad van het 
waterleidingsnet in onze gemeente mogen wij aannemen dat voor de consumptie hoofdzakelijk 
leidingwater wordt gebruikt. Het grond- en regenwater worden dan meestal gebruikt voor het 
doorspoelen van toiletten, voor de wasmachines, voor besproeien van bloemen en planten, 
enzovoort. Bovendien werd de bevolking reeds vele jaren geleden gewaarschuwd in verband met 
het gebruik van putwater voor menselijke consumptie, dit ingevolge de eventuele aanwezigheid 
van grote hoeveelheden nitraten. De bewoners hebben bovendien steeds de mogelijkheid om hun 
grond- of regenwater op eigen initiatief aan een kwaliteitsonderzoek te onderwerpen. Indien nodig 
kan onze gemeentelijke milieudienst hen steeds doorverwijzen naar erkende labo’s die deze 
onderzoeken tegen kostprijs uitvoeren. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    8   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Werner Blondeel, raadslid, bij mail van 
16 juni 2008 

Verkeersspiegel Onze-Lieve-Vrouwstraat 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer W. Blondeel, raadslid die het volgende toelicht. 

Door de recente sterke bewoningsuitbreiding in de O.-L.-V.-straat tussen de oude 
spoorwegbedding en de Kortrijkstraat is het verkeer van voetgangers, fietsers en auto’s in dit deel 
zeker sterk gestegen. Aanggezien in dit deel de smalle weg (breedte 3,10 m) ter hoogte van 
huisnummer 39 een onoverzichtelijke bocht van 90° maakt, is deze bocht vooral voor de 
toenemende voetgangers en fietsers levensgevaarlijk. De plaatsing van een verkeersspiegel op 
deze plaats (kant oude spoorwegbedding) brengt in elk geval de zwakke weggebruiker in een 
noodzakelijke veiliger positie. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij zullen uw vraag overmaken aan de verkeersdienst van de politiezone Midow voor advies en 
vervolgens een beslissing nemen in functie van dit advies. 
Ik kan u wel zeggen dat de politiediensten eerder terughoudend geworden zijn voor het plaatsen 
van spiegels, zeker nu enkele maanden geleden een gemeentebestuur in gebreke werd gesteld 
door de rechtbank omdat de inschatting van afstand door middel van een spiegel soms misleidend 
kan zijn voor de weggebruiker. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
    9   Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Wilfried Vanacker, raadslid, bij brief 
van 18 juni 2008 

Grondverwerking op de gemeentelijke werkplaats 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer W. Vanacker, raadslid die het volgende toelicht. 

Binnen het werkterrein van de gemeentelijke depot aan de zijde van het kanaal stapelt zich hoe 
langer hoe meer bouwpuin, sloopafval, steenhopen en zo meer op. Al bij al vertoont de 
gemeentelijke werkplaats hierbij een slordige indruk. Deze hopen nemen niet alleen meer en meer 
ruimte en volume in beslag, maar wij vrezen ervoor dat, nu deze afvalbergen zodanige proporties 
hebben aangenomen, voor deze activiteiten een vergunning noodzakelijk is. Het lijkt alsof er geen 
regelmatige afvoer gebeurt. Ons inziens, is er een vergunning van categorie 3 voor inert afval 



 

 

nodig. 
Heeft de gemeente de gepaste vergunning voor dat storten of is er geen nodig? Wat zijn dan de 
uiteindelijke plannen van de gemeente bij al dat opsparen van dit afval? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Vooreerst heeft de technische dienst bijna dagelijks een hoeveelheid puin of steenafval door de 
aard van de werken die men uitvoert. Dit puin wordt elke dag door de ploegen meegebracht en 
tijdelijk verzameld op het gemeentelijk depot. 
Begin 2008 deed het schepencollege een aanvraag tot het bekomen van een milieuvergunning om 
met een mobiele breekinstallatie dit puin op het gemeentelijk depot te kunnen breken, en opnieuw 
te recycleren naar aanleiding van wegenis- of andere werken. Wegens een verschillend standpunt 
door twee overheidsdiensten, met name gunstig vanwege het Vlaamse Gewest, departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie, en anderzijds OVAM, ongunstig, waren wij genoodzaakt dit dossier 
terug in te trekken na een weigering van de provinciale milieuvergunningscommissie in zitting van 
7 maart 2008. 
Thans zullen wij het puin zelf naar een erkende installatie overbrengen, daar laten breken en in de 
mate van het mogelijke recycleren. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   10   Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 18 juni 2008 

Organiseren van grote en kleine evenementen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Verhamme, raadslid die het volgende toelicht. 

Is er al een oplossing voor het organiseren van de grote fuiven zoals van de scouts en de KLJ, nu 
loods Bekaert niet meer in aanmerking komt. Ik meende te weten dat de nieuwe sporthal ook als 
evenementenhal zou kunnen in aanmerking komen. Nu ik begrijp volkomen, dat de gemeeente 
deze sporthal niet graag ter beschikking stelt voor dergelijke fuiven, doch graag had ik geweten 
wat men zal doen als gemeentebestuur. Deze organisaties hebben die fuiven echter wel nodig om 
hun kas  te spijzen. En het heeft ook geen zin om te wachten tot volgend jaar om erover na te 
denken wat we voor de desbetreffende organisaties kunnen doen. Ik denk, wat betreft 
geluidshinder of burenhinder, dat om het even waar zo'n groot feest of fuif doorgaat, je altijd last 
zal hebben in de buurt. Het is belangrijk dat men als gemeenteraad zich zo rap mogelijk gaat 
beraden wat men kan doen om in de gemeente grote fuiven te blijven kunnen organiseren. Is er al 
gedacht is over een mogelijke oplossing? 

Wat betreft kleine evenementen, meen ik te weten dat de vernieuwde cafetaria van het JOC 
gedurende de grote vakantie niet kan gehuurd worden omwille van de speelpleinwerking. Ik kan de 
speelpleinwerking ten zeerste toejuichen, maar ik kan niet begrijpen dat hierdoor deze vernieuwde 
cafetaria gedurende twee maanden geen enkele keer ter beschikking kan gesteld worden voor 
andere verenigingen. Naar verluidt, zouden de kinderen daar 's middags mogen eten. 
Kan deze cafetaria ook gehuurd worden voor privé-doeleinden? Het is belangrijk dat de vernieuwde 
cafetaria ter beschikking kan staan voor alle verenigingen van Ingelmunster en ook in de 
verlofperiode. Is er dan geen enkele andere locatie voor de kinderen van de speelpleinwerking ter 
beschikking, zodat de vernieuwde cafetaria toch verder ter beschikking kan gesteld worden aan de 
andere verenigingen? Indien het antwoord negatief is, dan denk ik dat er op gemeentelijk vlak een 
tekort is aan beschikbare ruimtes. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

In Ingelmunster zijn er ruime mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van hetzij grote of 
kleine evenementen. We hebben daar afdoende voorbeelden van tijdens het ganse jaar door en 
onze talrijke Ingelmunsterse verenigingen maken intensief gebruik van de diverse zalen en ruimten 



 

 

die wij als gemeente kunnen ter beschikking stellen. 
Wat nu uw specifieke vragen betreft. De organisatie van de beide fuiven waarvan sprake kan 
inderdaad niet meer plaatshebben op de huidige locatie en dit na een klacht bij de heer 
Gouverneur van West-Vlaanderen. De veiligheidsdiensten hebben immers unaniem een ongunstig 
advies gegeven met betrekking tot deze locatie. Dit jaar heb ik ondanks deze ongunstige adviezen, 
op mijn eigen verantwoordelijkheid en na goede afspraken met de inrichters, de fuiven nog 
toegelaten. De beide verenigingen werden er echter door mij persoonlijk over ingelicht dat, omwille 
van deze ongunstige adviezen, er voor 2009 een andere locatie moet gezocht worden. We zoeken 
samen met de beide organisaties naar een oplossing. 

Wat de plaats van de andere en kleinere evenementen betreft, inzonder ook het gebruik van de 
cafetaria van het jeugd- en ontmoetingscentrum, is het zo dat er zeer intens gebruik gemaakt 
wordt van de gemeentelijke infrastructuur en dat er soms verschillende aanvragen zijn voor één 
bepaald tijdstip. Er is een reglement in opmaak voor het gebruik van deze cafetaria, op basis van 
de ervaringen die de dienst vrije tijd heeft met de eerste gebruikers ervan. De cafetaria zal in de 
eerste plaats kunnen gebruikt worden door de Ingelmunsterse gemeentelijke diensten, initiatieven 
en verenigingen. 
Wat uw specifieke vraag betreft voor het gebruik van de nieuwe cafetaria op één welbepaalde 
zondag tijdens de komende verlofperiode, is er verder overleg geweest met de aanvragers en is er 
inmiddels een oplossing gevonden 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt van de agenda. 

 
   11   Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 18 juni 2008 

Voetpaden aan rotondes op gewestwegen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw M. Verhamme, raadslid die het volgende toelicht. 

De Ring rond Ingelmunster, die een weg is van het Vlaams gewest, is op geen enkele plaats 
voorzien van voetpaden. Hoewel de Ring de gemeente dwarst. Hoe kan men als voetganger veilig 
deze weg oversteken? Wat met schoolgaande kinderen die te voet naar school komen of bejaarde 
mensen die te voet in het centrum boodschappen willen doen? Moeten zij dan te voet het fietspad 
gebruiken of is er een ander alternatief? Waarom kan er op het stuk provinciebaan 
(Meulebekestraat) wel een voetpad zijn en elders niet? Wat baat het op 1 september slogans uit te 
hangen van "Veilig naar school" als er zo weinig oversteekplaatsen zijn? Graag zou ik dat er vanuit 
de gemeente bij het Vlaams gewest aangedrongen wordt om deze weg op de cruciale punten van 
zebrapaden te voorzien, vooral nu er wordt aangestuurd om de Ring zoveel mogelijk te gebruiken 
om het centrum te ontlasten door een overleg te vragen met het Vlaams Gewest en dat men vanuit 
het gemeentebestuur een duidelijke en gefundeerde motivatie in verband met de 
oversteekplaatsen en voetpaden op papier zet en doorspeelt aan het Vlaams gewest en dit in 
advies en overleg met de werkgroep toegankelijkheid. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw vaststelling dat de ring niet voorzien is van voetpaden is inderdaad een realiteit. Omzeggens 
geen enkele gewestelijke ringweg is blijkbaar voorzien van voetpaden. Sinds de aanleg van de 
Ingelmunsterse ring, nu toch al een tiental jaren geleden, is er op dat punt geen enkel probleem 
gesignaleerd, aangezien de voetgangers steeds het afgescheiden fietspad gebruiken dat langsheen 
de ring is aangelegd. Ook langs tal van andere gewestwegen moeten we vaststellen dat er geen 
voetpaden aangelegd zijn. 
Wat nu de oversteekplaatsen betreft, is dit, zoals u terecht stelt, een bevoegdheid van het Vlaamse 
gewest, afdeling wegen en verkeer, waarbij wij als gemeente steeds aandringen om aandacht te 
hebben voor de zwakke weggebruiker. Een voorbeeld hiervan is de Izegemstraat waarvoor collega 
Rob Kindt heeft aangedrongen om enkele zebrapaden te bekomen. Wij hebben dit voorstel 
gesteund, met het Vlaamse Gewest overleg gepleegd, en bekomen dat met de herinrichting van de 
Izegemstraat, en met de aanleg van een voetpad aan de kant van de pare nummers, een zebrapad 
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